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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Powiat M. SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Ulica NIEPODLEGŁOŚCI Nr domu 51 Nr lokalu 

Miejscowość SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Kod pocztowy 41-106 Poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Nr telefonu 48 668-636-355

Nr faksu 48 666-034-378 E-mail helena.kasperczyk@onet.pl Strona www www.amazonki.slask.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-09-21

2014-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24075496000000 6. Numer KRS 0000284727

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Helena Kasperczyk prezes TAK

Jadwiga Spychalska wiceprezes TAK

Stanisława Spałek skarbnik TAK

Grażyna Draga członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Gubernat przewodnicząca TAK

Helena Sowa członek TAK

Irena Tynka członek TAK

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie nie działa na rzecz innych odbiorców

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach zadań statutowych ochrony zdrowia Amazonki brały udział w prelekcjach i w warsztatach grupowych i 
indywidualnych z psychologiem. Prelekcjach i w warsztatach z dietetyczką, która uczy jak odżywiać się w chorobie 
nowotworowej, na warsztatach przygotowujemy zdrowe posiłki, tym samym zmieniamy nawyki żywieniowe. W 
prelekcjach urologa, onkologa informujących o chorobach nowotworowych i ich leczeniu. W warsztatach 
manualnych-rozwijamy swoje zdolności. Organizowane są spotkania z podróżnikiem, które cieszą się wielkim 
zainteresowaniem. W Sosnowcu uczestniczyłyśmy w konferencji p.n. „Profilaktyka lepsza niż leczenie”. Na Targach 
Stowarzyszeń oraz Pikniku Zdrowia przeprowadzono akcję dla mieszkanek Siemianowic Śląskich zachęcające do 
profilaktyki raka piersi, rozdawane były ulotki Stowarzyszenia, poradniki. Amazonki odpowiadały na nurtujące pytania 
oraz uczyły na fantomach jak prawidłowo badać piersi. Na Pikniku Zdrowia do dyspozycji pań był mamo bus  – 
chcemy zwrócić uwagę na problem niskiej frekwencji kobiet podczas badań mammograficznych. W szkołach w 
dalszym ciągu trwa nauka badania piersi. Uczymy nawyku samobadania piersi. Brałyśmy udział w biegu 
charytatywnym „Oko w Oko z Rakiem” oraz „Biegowe Spotkanie z Anią” na różowo. Stowarzyszenie całą swoją 
działalność opiera na  wolontariacie. Federacja Amazonek prowadzi szkolenie dla Ochotniczek zakończone 
certyfikatem, który upoważnia do wspierania chorych kobiet w szpitalach i w klubach. Ich zadaniem jest również 
prowadzenie „Telefonu Zaufania”, który jest zazwyczaj pierwszym kontaktem z klubem Amazonek. Jest to 
nieoceniona pomoc ochotniczek z takim samym doświadczeniem co kobiety w leczeniu. Dzień Wolontariusza 
Ochotniczki obchodziły na spotkaniu zorganizowanym przez Unię Śląską w Sosnowcu. Bardzo istotnym elementem 
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych jest organizowanie rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki 
po stronie operowanej, ale również przywraca ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia szybszy i 
łatwiejszy powrót do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Członkinie Stowarzyszenia brały udział w 
rehabilitacji w wodzie i na Sali oraz kompleksowej rehabilitacji przeciwobrzękowej. Rehabilitację prowadzą 
profesjonaliści. Wprowadzono także do rehabilitacji chodzenie z kijkami. Liderki brały udział w szkoleniach p.n. 
„Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” oraz „Razem w Tworzeniu Prawa”. Organizowane są spotkania 
opłatkowe i Wielkanocne. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy turystyczno-integracyjne. Wszystkie działania mają na 
celu stworzenie jak najlepszych warunków dostępu do badań i leczenia kobiet. Po leczeniu przywrócenia do życia w 
rodzinie  społeczeństwie. A także uświadomienia ludziom, że rak to nie wyrok i można go leczyć. Dzięki dotacji z 
Urzędu Miasta, z PFRON-u, darowizny i 1% z podatku, Stowarzyszenie mogło zrealizować swoje plany i założenia.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2300

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Bardzo istotnym elementem w działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych jest organizowanie 
rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki po 
stronie operowanej, ale również przywraca ogólną 
kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia szybszy i 
łatwiejszy powrót do normalnego życia w rodzinie i 
społeczeństwie. Członkinie Stowarzyszenia brały udział 
w rehabilitacji w wodzie i na Sali oraz kompleksowej 
rehabilitacji przeciwobrzękowej. Problem obrzęku 
limfatycznego dotyczy dużej grupy pacjentów 
onkologicznych. Może być związany bezpośrednio z 
nowotworem lub powstawać jako objaw niepożądany 
terapii przeciwnowotworowej. Podstawową formą 
leczenia obrzęku limfatycznego jest fizjoterapia. I faza: 
intensywna-maksymalna redukcja obrzęku. W tym celu 
stosuje się codziennie manualny drenaż limfatyczny, 
kompresoterapię w postaci bandażowania 
wielowarstwowego i ćwiczenia poprawiające odpływ 
chłonki. Czas trwania tej fazy leczenia zależy od stopnia 
zaawansowania obrzęku u pacjenta poddawanego 
terapii. II faza utrwalająca - optymalizująca-utrwalenie i 
utrzymanie efektów terapii uzyskanych w trakcie 
leczenia intensywnego. W tym celu stosuje się: 
automasaż, kompresoterapię uciskową, ćwiczenia. 
Rehabilitację prowadzą profesjonaliści. Wprowadzono 
także do rehabilitacji chodzenie z kijkami.

1 900,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia W ramach zadań statutowych ochrony zdrowia 
Amazonki brały udział w prelekcjach i w warsztatach 
grupowych i indywidualnych z psychologiem. 
Prelekcjach i w warsztatach z dietetyczką, która uczy jak 
odżywiać się w chorobie nowotworowej, na warsztatach 
przygotowujemy zdrowe posiłki, tym samym zmieniamy 
nawyki żywieniowe. W prelekcjach urologa, onkologa 
informujących o chorobach nowotworowych i ich 
leczeniu. W Sosnowcu uczestniczyłyśmy w konferencji 
p.n. „Profilaktyka lepsza niż leczenie.  Na Targach 
Stowarzyszeń oraz Pikniku Zdrowia przeprowadzono 
akcję dla mieszkanek Siemianowic Śląskich zachęcające 
do profilaktyki raka piersi, rozdawane były ulotki 
Stowarzyszenia, poradniki. Amazonki odpowiadały na 
nurtujące pytania oraz uczyły na fantomach jak 
prawidłowo badać piersi. Na Pikniku Zdrowia do 
dyspozycji pań był mamo bus  – chcemy zwrócić uwagę 
na problem niskiej frekwencji kobiet podczas badań 
mammograficznych. W szkołach w dalszym ciągu trwa 
nauka badania piersi. Uczymy nawyku samobadania 
piersi. Brałyśmy udział w biegu charytatywnym „Oko w 
Oko z Rakiem”

300,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu Stowarzyszenie całą swoją działalność opiera na  
wolontariacie. Każdego roku na szkolenie wysyłane są 
wolontariuszki ochotniczki. Szkolenia organizuje 
Federacja Stowarzyszeń  Amazonki. Ochotniczki 
doświadczone swoimi przeżyciami wspierają chore 
kobiety w szpitalu oraz w klubie. Ich zadaniem jest 
również prowadzenie „Telefonu Zaufania”, który jest 
zazwyczaj pierwszym kontaktem z klubem Amazonek. 
Jest to nieoceniona pomoc ochotniczek z takim samym 
doświadczeniem co kobiety w leczeniu. Dzień 
Wolontariusza Ochotniczki obchodziły na spotkaniu 
zorganizowanym przez Unię Śląską w Sosnowcu. Swoją 
bezinteresowną pracą na wyróżnienie zasługują.

450,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 49 515,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 210,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 16 305,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 184,48 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 14 720,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wspólne wyjazdy, zwiedzanie różnych ciekawych 
miejsc dają poczucie satysfakcji i spełnienia oraz 
zawiązują przyjaźnie i integrują grupę. 
Uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskim Zjeździe 
Amazonek w Częstochowie, zorganizowałyśmy 3 
dniową wycieczkę - Kudowa Zdrój i okolice. 
Zwiedziłyśmy Duszniki Zdrój w których 
uczestniczyłyśmy w warsztatach czerpania papieru 
chodziłyśmy po Błędnych Skałach oraz 
zwiedziłyśmy Kopalnię Złota w Złotym Stoku plus 
Pragę. Odwiedziłyśmy Żarki Letnisko, Leśniów oraz 
Kanał Gliwicki i Kompleks Pałacowy w 
Pławniowicach.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 350,82 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 650,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

31 911,74 zł

16 305,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 Kompleksowa terapia przeciw obrzękowa. Bardzo istotnym elementem w działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych jest organizowanie rehabilitacji, która usprawnia funkcjonowanie ręki po 
stronie operowanej, ale również przywraca ogólną kondycję psychiczną i fizyczną, co umożliwia 
szybszy i łatwiejszy powrót do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Członkinie 
Stowarzyszenia brały udział w rehabilitacji w wodzie i na Sali oraz kompleksowej rehabilitacji 
przeciwobrzękowej. Problem obrzęku limfatycznego dotyczy dużej grupy pacjentów 
onkologicznych. Może być związany bezpośrednio z nowotworem lub powstawać jako objaw 
niepożądany terapii przeciwnowotworowej.

1 900,00 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia - została przeprowadzona kampania informacyjna dla mieszkanek 
Siemianowic Śląskich zachęcająca do profilaktyki raka piersi.

300,00 zł

3 Promocja i organizacja wolontariatu - ochotniczki wyróżniające się w wolontariacie zostały 
nagrodzone biletami wstępu do teatru.

450,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 48 216,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 298,56 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

50 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

11 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Stowarzyszenie przygotowało ulotki, współfinansowane przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, mające na celu 
rozpropagowanie swojej działalności. Zostały one rozdane w przychodniach, Szpitalu Miejskim oraz 
rozpowszechnione w instytucjach miejskich i t.p. Stowarzyszenie posiada również swoją biblioteczkę, w której 
znajdują się pozycje dotyczące raka piersi, ale również psychologicznych aspektów radzenia sobie z chorobą. 
Stosując taką formę autoprezentacji i reklamy jaką są plakaty i ulotki oraz strona internetowa Stowarzyszenia 
(www.amazonki.slask.pl) i facebook, czynimy starania aby wszystkie kobiety w Siemianowicach Śląskich, które 
zostały dotknięte tą chorobą, trafiały po poradę do naszego Stowarzyszenia. Poza tym materiały te mają pełnić 
również funkcję dydaktyczną, gdyż niewiele kobiet wie o istnieniu miejsc takich jak nasze Stowarzyszenie, które 
pomaga w trudnych chwilach walki z nowotworem oraz uczy jak pokonać z tym związany lęk.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Helena Kasperczyk-prezes
Stanisława Spałek skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie wydział Polityki Społecznej 2

2 Komisja Rewizyjna Siemianowickiego Stowarzyszenia Amazonek "Razem" 1

2020-08-01

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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